
 ZAWODY TARNOWSKIE 2018 R  
Regulamin części KF 

 

1. Organizatorem jest Oddział Terenowy PZK nr 28 w Tarnowie. 
 
2. Termin zawodów : niedziela - trzeci pełny weekend czerwca to jest 17 czerwca 2018 r,

w godzinach 5.00 - 5.59 UTC. (1 godzina) 
 
3. Pasmo: Zawody odbywają się w paśmie 3.5 MHz i 7MHz, emisjami CW i SSB zgodnie z band 
planem. Łączność może być powtórzona na drugim paśmie /możliwe łącznie 4 QSO z tą samą 
stacją/
 
4. Celem zawodów jest przeprowadzenie jak największej ilości QSO z różnymi stacjami 
amatorskimi, doskonalenie i trening umiejętności operatorskich, zachęcanie do współzawodnictwa 
oraz propagowanie naszego regionu. 
 
5. Do zawodów zapraszamy operatorów stacji indywidualnych i klubowych, którzy spełnią 
następujące warunki: 
- praca zgodna z posiadanym zezwoleniem, praca tylko jeden operator. 
- jednocześnie można używać 1 nadajnik. 
- do 48 godzin po zawodach zostanie wysłany dziennik do organizatorów przez e-mail jako plik 
cabrillo.  
- udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 
6. Klasyfikacja zawodów. 
  W zawodach istnieją 3 główne kategorie 
  A – SO MIX   -   CW i SSB 
  B – SO CW   -   tylko telegrafia 
  C – SO SSB   -   tylko fonia 
    
UWAGA:  
 Wszystkie stacje sklasyfikowane będą dodatkowo w kategorii ALL, a stacje OT28 w kategorii 
stacji Organizatora. 
 
7. Raporty i grupy kontrolne: 
- operatorzy podają: RS(T) + nr QSO od 001 + skrót powiatu np.: 59  001TW 
- członkowie OT PZK nr 28 podają: RS(T) + nr QSO od 001 + 28 zamiast powiatu
   np.: 599   00128 
- stacje zagraniczne podają: RS(T) + nr QSO, np.: 59  001 
 
8. Punktacja, mnożniki i wynik końcowy: 
   - za prawidłową łączność z każdą stacją...............1 pkt. 
   - mnożnik - brak 
- wynik końcowy: suma zdobytych punktów za QSO.

9.  Łączności nie zalicza się obu korespondentom w przypadku: 
- braku logu korespondenta, 
- nawiązania QSO poza czasem trwania zawodów, 
- błędnego odebrania znaku korespondenta, lub niezgodności grup kontrolnych, 
- różnicy czasu przekraczającej 5 min - obowiązuje czas UTC. 
 



10. Dzienniki drogą elektroniczną należy przesyłać w terminie 48 godz. od zakończenia 
zawodów na adres:    > sp9pta@onet.eu <   
Jedynym formatem zapisu łączności jest format CABRILLO.   - *.cbr  - inne formaty dzienników 
niż cabrillo nie będą klasyfikowane.  
- Pliki logów elektronicznych prosimy przesyłać jako załączniki opisane znakiem stacji np: 
sq9aor.cbr lub sq9aor_9.cbr, jeśli w zawodach używany był znak SQ9AOR/9 
- W temacie musi się również znaleźć znak stacji np: sq9aor_kf, sq9aor_ukf 
 
Uwagi !!!: 
A -  Dopuszczamy dodanie do nazwy pliku załącznika określenie "kf" lub "ukf", dla rozróżnienia 
wysyłanych plików. Np: sq9aor_kf.cbr, sq9aor_ukf.cbr 

B - Jeśli prace nad aplikacją SPLog  > https://logsp.pzk.org.pl/ < zostaną zakończone przed 
zawodami, nastąpi modyfikacja punktu dziesiątego regulaminu zawodów, oraz pkt A niniejszej 
uwagi będzie nieaktualny. Także punkt WYNIKI może zostać zmodyfikowany.
                    Prosimy o sprawdzenie zapisów regulaminu przed zawodami.
 
Wyniki - obliczane zostaną elektronicznie i opublikowane będą na naszej stronie: 
http://sp9pta.hamradio.pl , na stronie PGA w kalendarzu zawodów, PZK 
https://pzk.org.pl/news.php a także przesłane zostaną do krótkofalarskich mediów.
  
11. Komisja zawodów może skorzystać z prawa dyskwalifikacji w przypadku: 
      a) niesportowego zachowania w czasie zawodów  
      b) przekroczenia zasad regulaminu 
 Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 
12. NAGRODY  
- za zajęcie 1 miejsca w kategorii A, B, C puchar lub grawerton  
- za zajęcie 2-3 miejsca w kategorii A, B, C dyplom 
- najlepsze stacje w grupie All oraz Organizatora mogą otrzymać wyróżnienia przyznane 
   przez  komisję zawodów. 
- jeżeli w grupie będzie mniej niż 10 stacji jako nagrody dla zwycięzców, komisja może 
    przyznać za 1 miejsce tylko dyplom.  
- wszystkie stacje otrzymują elektroniczny dyplom /certyfikat/ uczestnictwa w zawodach, 
   do pobrania online w wynikach zawodów  z wybranej w zawodach kategorii.
 
 
Podsumowanie zawodów i wręczenie trofeów odbędzie się w czasie tradycyjnego spotkania 
“KRÓTKOFALARSKA JESIEŃ NA POGÓRZU” w Jodłówce Tuchowskiej w sobotę - 2 
weekend września tj. 8 września 2018r. (?)

 
Uwagi końcowe! 
Do logowania łączności w zawodach zaleca się używać programu  
1.  N1MM Logger + darmowy i dostępny w sieci – generuje prawidłowy log cabrillo. 
2.  DQR-log.  - można go pobrać ze strony http://sp7dqr.waw.pl 
 
 
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zawodach 
 
                                                                                                                Komisja zawodów: 
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